EASTER 2019 - EUROPE

Παρακολούθηση της Ανάστασης στον Ορθόδοξο Ναό του Αγ. Νεκταρίου

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
5 ημέρες
Αεροπορικώς
26/04 - 30/04
ELLINAIR
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
10:30 - 12:00
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14:10 - 18:10
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΡΟΝΑ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ:
ΕΝΗΛΙΚΑΣ 35 € / ΠΑΙΔΙ 20 €

CAMP NOU/ ΦΙΓΚΕΡΕΣ / ΓΙΡΟΝΑ / SAGRADA FAMILIA

1Η ΗΜΈΡΑ : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ – CIUTAT VELLA – EL RAVAL - BARI GOTIC – MIRADOR DE COLON - PUEBLO ESPANOL MONTJUÏC)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη και μεταφορά στη παλιά πόλη της
Βαρκελώνης. Ξεκινάμε από τη συνοικία El Raval όπου πανοραμικά θα θαυμάσουμε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Καταλονίας, το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης της Βαρκελώνης και θα καταλήξουμε στη διάσημη αγορά της πόλης την Mercat de la Boqueria. Συνεχίζουμε για το λαβύρινθο της Γοτθικής
συνοικίας (Bari Gotic), όπου εδώ γεννήθηκε η Βαρκελώνη 2000 χρόνια πριν. Εδώ θα θαυμάσουμε φημισμένες πλατείες, τις λεγόμενες ‘’plaças’’.
Στην Plaça Reial για παράδειγμα θα δούμε τα περίφημα φανάρια του Gaudi τα οποία δίνουν μια περίτεχνη νότα στην εικόνα της πόλης και στην
Plaça de Sant Jaume -την παλιά Ρωμαϊκή αγορά- θα δούμε το κτίριο της τοπικής κυβέρνησης της Καταλονίας. Έπειτα θα κατευθυνθούμε προς την
Μπαρτσελονέτα και Mirador de Colón το Μνημείο του Κολόμβου, με την υπέροχη θέα στο Port Vell, το Λιμάνι της Βαρκελώνης . Επόμενος προορισμός
ο λόφος Montjuïc, με την θέα που κόβει την ανάσα και στη συνέχεια βλέπουμε το Pueblo Espanol (Ισπανικό χωριό). Στη συνέχεια τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
2Η ΗΜΈΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (CAMP NOU EXPERIENCE - L’EIXAMPLE - ANTONI GAUDI ΤΟUR – SAGRADA FAMILIA - CASA BATLO – CASA MILA
– PARC GUELL)
Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το θρυλικό γήπεδο της BARCELONA FC , το Camp Nou. Εδώ, ποδοσφαιρόφιλοι η μη, θα μας
συναρπάσει η εμπειρία της περιήγησης στα άδυτα του θρυλικού γηπέδου. Στο FCB Museum θα δούμε τα 23 τρόπαια της Primera Division, τα
5 τρόπαια Champions League και θα μάθουμε την ιστορία του μεγαλύτερου ίσως ποδοσφαιρικού club στον κόσμο. ‘’Μes que un club’’ λένε οι
ντόπιοι που σημαίνει ‘Κάτι παραπάνω από μια απλή ομάδα’’. Αυτό σημαίνει για τους ντόπιους το καμάρι της Καταλονίας. Συνεχίζουμε για την
Plaza Espana και την Plaza Cataluña και φτάνοντας στην L’Eixample (τη λεγόμενη ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ’ του ιστορικού κέντρου) θα θαυμάσουμε έργα
μοναδικής αρχιτεκτονικής του διάσημου αρχιτέκτονα Antoni Gaudi , όπως την Βασιλική της Αγίας Οικογένειας (Sagrada Familia) το σήμα κατατεθέν
της Καταλανικής πρωτεύουσας και τα περίφημα Casa Batlo και Casa. Τέλος καταλήγουμε στο πιο διάσημο πάρκο της Βαρκελώνης, το Πάρκο
Γκουέλ, που φέρει επίσης την υπογραφή του γνωστού Καταλανού αρχιτέκτονα. Χρόνος ελεύθερος στο Πάρκο για να θαυμάσουμε τα εντυπωσιακά
δημιουργήματα και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην
πασίγνωστη Λεωφόρο Rampla , όπου θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε σουβενίρ και να πιείτε το καφέ σας σε ένα από τα αμέτρητα καφέ.
3Η ΗΜΈΡΑ : ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΙΓΚΕΡΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΝΤΑΛΙ & ΣΤΗ ΓΙΡΟΝΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΦΙΓΚΕΡΕΣ (135 ΧΛΜ.) – ΓΙΡΟΝΑ (45
ΧΛΜ.) – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (110 ΧΛΜ.)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στη Φιγκέρες και τη Γιρόνα. Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν 2 ωρών διασχίζοντας δάση από πεύκα
και λεύκες φτάνουμε στο μουσείο θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Το πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία και το τρίτο σε
ολόκληρη την Ισπανία περιλαμβάνει την μεγαλύτερη συλλογή έργων του Νταλί στον κόσμο! Σε ένα ονειρικό κτήριο θα θαυμάσουμε πίνακες από τα
πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι τον θάνατο του! Βγαίνοντας από το μουσείο απολαύστε επίσης την μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που αποτελείται
από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος! Μετά από ένα καφέ στο ιστορικό κέντρο του Figueres αναχώρηση
για την πόλη της Girona όπου θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού ναού στον κόσμο! Επίσης θα
περπατήσουμε στο Εβραϊκό προάστιο, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη όπου έμεναν οι σεφαρδιτες, οι εβραίοι της Ισπανίας μέχρι
το 1492! Η Girona με το ποτάμι της τον Όναρ και τα πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια στις όχθες του ποταμού, θυμίζουν Φλωρεντία! Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.
4Η ΗΜΈΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Κάντε την βόλτα σας στο λόφο του Ντιμπιντάμπο και απολαύστε μια ακόμα πανοραμική θέα της πόλης.
Περπατήστε στο Ολυμπιακό χωριό και απολαύστε τον καφέ σας στις πιο πολυσύχναστες καφετέριες της πόλης. Επίσης επισκεφτείτε το ενυδρείο,
ένα από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, στο οποίο θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε τη μαγεία του θαλάσσιου βασιλείου.
5Η ΗΜΈΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να κάνουμε τις τελευταίες αγορές αναμνηστικών και δώρων . Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς
το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.
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Hotel Sansi Diputació 4*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

499 €

449 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

539 €

489 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

270 €

270 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

145 €

145 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

569 €

519 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

609 €

559 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

415 €

365 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

300 €

300 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

145 €

145 €

Το Sansi Diputacio Ξενοδοχείο βρίσκεται σε περιοχή παραθερισμού
της Βαρκελώνης και έχει πρόσβαση σε Ramblas, που είναι περίπου 15
λεπτά με τα πόδια μακριά. Στα δωμάτια παρέχουν κεντρική θέρμανση,
θυρίδα ασφαλείας και γραφείο εργασίας για τη διευκόλυνσή σας. Κάθε
δωμάτιο βλέπει στην πόλη. Το Sansi Diputacio προσφέρει 55 κομψά
δωμάτια με μαρμάρινα μπάνια. Ο καθεδρικός ναός και τα μουσεία
καθώς και τα εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και μπαρ είναι κοντά
στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην καρδιά της Βαρκελώνης και
διαθέτει χώρο για πικ-νικ και σάουνα. Το κατάλυμα είναι σε απόσταση
15 λεπτών με τα πόδια από το Μουσείο Πικάσο.

Barceló Sants 4*

Το Barceló Sants βρίσκεται επάνω από τον σιδηροδρομικό σταθμό
Sants της Βαρκελώνης και προσφέρει διακριτική διακόσμηση σε όλους
τους χώρους. Τα μινιμαλιστικά δωμάτια διαθέτουν δωρεάν Wi-Fi, ντους
ψιλής βροχής και μεγάλα παράθυρα με θέα στην πόλη. Τα κλιματιζόμενα
δωμάτια έχουν μοντέρνα διακόσμηση και επίπλωση σχεδιαστών.
Περιλαμβάνουν όλα βάση σύνδεσης για iPod, τηλεόραση επίπεδης
οθόνης και παροχές για τσάι και καφέ. Το μπάνιο είναι εξοπλισμένο με
στεγνωτήρα μαλλιών. Στο ξενοδοχείο λειτουργούν 2 εστιατόρια. Το
Oxygen Restaurant σερβίρει υγιεινό μπουφέ, ενώ στο Hydrogen Restaurant μπορείτε να απολαύσετε πιο πρωτοποριακή κουζίνα. Το Orbital
Bar του ξενοδοχείου προσφέρει ποικιλία από κοκτέιλ, τζιν και βότκα.
Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε παραδοσιακά τάπας στα πολλά κοντινά
μπαρ και εστιατόρια.

- Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Μία
αποσκευή έως 20 kg και μία χειραποσκευή έως 8 kg ανά άτομο.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται εισιτήριο. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

